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Interessante feiten 
• Polen is het 9e grootste land van Europa. 

• Polen heeft ruim 38 miljoen inwoners. 

• Bijna 35% van alle Poolse mensen woont in het buitenland. 

• Wereldwijd zijn er maar liefst 50 miljoen mensen die Pools spreken. 

• Polen is één van de snelst ontwikkelde economie in de EU. 

• Het bruto binnenlands product (bbp) van Polen is 1,1 biljoen. 

• Belangrijke exportproducten zijn steenkool, chemische producten en levensmiddelen. 
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Zakendoen in Polen 
De Poolse economie kent een sterk internationaal karakter. Dat maakt Polen voor veel buitenlandse 
bedrijven een interessante handelspartner. Hier een overzicht van de sterke en zwakke punten van Polen 
als handelsland. 

Sterke punten 
De belangrijkste troeven van de Poolse economie zijn: 

• De Poolse economie is sterk groeiende en heeft een solide basis voor ontwikkeling. De werkloosheid 
neemt sterk af en de lonen 

• Polen heeft een centrale geografische locatie in het hart van Europa. 

• Meertalig gekwalificeerd personeel. 

• Stabiele banksector en een gecontroleerde valuta. 

• Een gezonde en veerkrachtige economie, zelfs in tijden van economische crisis. 

• In tegenstelling tot andere Centraal Europese landen heeft Polen geen overmatige schuldenlast. 

• Volgens de World Bank staat Polen op nummer 27 op de lijst van 190 landen waarmee het 
gemakkelijk zakendoen is. 

• De koopkracht van de bevolking is behoorlijk stijgende. 

Zwakke punten 
De belangrijkste zwakke punten van Polen voor directe buitenlandse investeringen (DBI) zijn: 

• Stijfheid van de arbeidsmarkt. 

• Trage administratieve procedures (120e land voor de snelheid van starten van een bedrijf volgens de 
World Bank) 

• Lopende rekening met een tekort. 

• De invoering van de euro (die oorspronkelijk gepland was voor 2012) is door de financiële crisis in 
gevaar gebracht. 

• Het relatief onstabiele politieke landschap vertraagt de uitvoering van de noodzakelijke hervormingen. 
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De Poolse 
handelscultuur 

Hoewel Polen een flinke inhaalslag maakt, hebben veel Poolse 

ondernemingen nog heel andere handelstradities dan u 
waarschijnlijk gewend bent. Toch zijn er steeds meer Poolse 
bedrijven met een meer westerse mentaliteit en zij staan ook 
zeker ervoor open om zaken te doen met bedrijven uit het 
buitenland. Wanneer u rekening houdt met de verschillen, kunt u 
veel misverstanden voorkomen. 

Tips bij zakendoen met een Poolse ondernemer: 
• Polen kent een formele zakencultuur. Tutoyeren is niet 
gebruikelijk, spreek uw zakenpartner daarom ook niet aan met 
zijn voornaam. 

• In Polen heerst een sterke ‘regeltjescultuur’. Wanneer u 
zakendoet in Polen, zult u ongetwijfeld te maken krijgen met 
veel regels en formulieren. Door al deze regels gaat zakendoen 
in Polen vaak traag en moet u dus veel geduld hebben. 

• Polen kent een meer hiërarchische handelcultuur, waardoor 

besprekingen bij voorkeur plaatsvinden met personen in 
gelijkwaardige functies. Er is vaak een grote afstand tussen 
de baas, die vaak de beslissingen neemt, en de overige 
werknemers. 

• Polen staat bekend om zijn gastvrijheid. Uitgebreide etentjes 
zijn standaard in Poolse besprekingen. 

• Persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen is erg 
belangrijk bij zakendoen in Polen. Zorg daarom dat u investeert 
in een langdurige relatie. Dit betekent overigens vaak niet dat 
er informeel met elkaar wordt omgegaan. 

• Polen staan er om bekend dat ze een directe manier van 
communiceren hebben. 

Succesvol zakendoen? 
Spreek dezelfde taal! 

Om succesvol zaken te kunnen doen is het belangrijk dat 
u dezelfde taal spreekt als uw zakenpartner. Hiermee 
kunt u namelijk veel misverstanden en onduidelijkheden 
voorkomen. Zeker wanneer uw facturen onbetaald blijven, 
is het aan te bevelen om in dezelfde taal als uw debiteur 
te communiceren. In Polen wordt de Engelse taal maar 
matig beheerst, al is dit in de afgelopen jaren wel verbeterd. 
Wanneer men internationaal zakendoet, wordt er vaak 
wel Engels of Duits gesproken, maar houd er rekening 
mee dat Polen de voorkeur hebben om in hun eigen taal 
te communiceren. Vraag bij twijfel altijd na welke taal uw 
zakenpartner spreekt, en neem eventueel een tolk mee naar 
zakelijke gesprekken. 
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Betalingsgedrag Poolse 
bedrijven 

Betalen binnen 30 dagen 
In Polen geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen 
na de dag waarop een debiteur uw factuur heeft ontvangen 
of 30 dagen na de dag waarop de goederen of diensten zijn 
geleverd. U mag met uw zakenpartner onderling afspreken om 
van deze betalingstermijn af te wijken, maar deze termijn mag 
niet langer zijn dan 60 dagen. 

Binnen 100 dagen uw factuur betaald? 
Het betalingsgedrag van de Poolse ondernemingen is sterk 
verbeterd de afgelopen jaren. Dit heeft er mee te maken dat 
de Poolse economie sterk groeit. Ondanks deze positieve 
ontwikkelingen moet u er rekening mee houden dat er nog 
steeds een groot aantal Poolse bedrijven de facturen niet op 
tijd betalen. Zorg daarom voor een alert debiteurenbeheer, 
zodat u op tijd uw geld krijgt. 

Check uw klant 

Voordat u zaken gaat doen met een nieuwe klant in Polen, is 

het belangrijk om dit bedrijf te checken op kredietwaardigheid. 

Zo voorkomt u dat u in later stadium te maken krijgt met 

onbetaalde facturen. Weten met wie u zakendoet, is bovendien 

een belangrijke manier om fraude te voorkomen. Bekijk 

daarom altijd de lokale handelsregisters. 

Voor Europese bedrijven kunt het Europees e-justitieportaal 

raadplegen. U kunt hier de gegevens uit nationale 

handelsregisters opvragen en inkijken. Bijna alle EU-landen, 

Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen zijn hierbij aangesloten. 

Handelsregister 
In Polen staan bedrijven ingeschreven bij het Poolse 
handelsregister. Hier kunt u de bedrijfsgegevens opvragen, 
zoals de handelsnaam, adresgegevens, wie tekenbevoegd is en 
wie aansprakelijk is. Zorg ervoor dat wanneer u een contract 
tekent, de juiste naam en rechtsvorm van uw klant op het 
contract vermeld staan. Een verkeerde naam kan vervelende 
gevolgen hebben in de toekomst. 

Kredietcheck  
Voordat u gaat zakendoen met een nieuwe klant, is het 
belangrijk om een kredietcheck te doen. Check hoe het 
betaalgedrag en de kredietwaardigheid van uw klant. Bij 
diverse bedrijven zoals Altares – Dun & Bradstreet, kunt u een 
actueel financieel rapport opvragen van uw klant. Vaak geven 
zij een score waarin de kredietwaardigheid van uw klant wordt 
aangegeven. Zo kunt u kredietrisico’s inschatten en komt u 
achteraf niet voor verrassingen te staan. 
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Tips bij openstaande 
facturen bij Poolse bedrijven 

Heeft u een Poolse klant die uw factuur niet betaalt? 

Onderneem snel actie! Onze Nederlandse incassospecialisten 

en advocaten geven u graag een aantal tips: 

Tip 1: Laat weten dat er nog niet is betaald 
Het klinkt wellicht als een open deur, maar het moet 
voor uw Poolse klant direct duidelijk zijn dat het om een 
betalingsherinnering gaat. Laat uw klant of opdrachtgever 
daarom weten dat de facturen nog niet zijn voldaan en dat u 
hem verzoekt om alsnog het openstaande bedrag te betalen. 
U kunt dit schriftelijk doen, maar vaak heeft het meer effect 
als u eerst belt. 

Tip 2: Verwijs naar de onbetaalde factuur 
Stuurt u een aanmaning? Maak het uw debiteur gemakkelijk 
en laat weten om welke factuur het gaat. Vermeld het 
factuurnummer, het factuurbedrag en de vervaldag van de 
factuur. Zet hierbij ook voor welke producten of diensten 
de factuur is verstuurd. Hierdoor hoeft uw Nederlandse 
debiteur niet eerst uit te zoeken om welke factuur het gaat, 
maar maakt u het uw debiteur gemakkelijk om snel te 
betalen. 

Tip 3: Benoem een concrete betaaltermijn 
Laat uw Poolse klant weten wanneer u van hem verwacht 
dat de factuur alsnog is betaald. Wees hierin zo concreet 
mogelijk. Een specifieke datum aangeven is daarom beter 
dan vragen om betaling binnen een bepaald aantal dagen. 
In Polen is het gebruikelijk om een betalingstermijn van 
7 dagen te hanteren. Zet echter niet in uw aanmaning 
“betaling binnen 7 dagen”, maar noem een concrete datum 
waarop de betaling binnen moet zijn. 

Tip 4: Vertel de gevolgen van een niet tijdige betaling 
Wat gebeurt er als uw debiteur de factuur alsnog niet 
betaald na de aanmaning? Zet dit duidelijk in de aanmaning. 
Bijvoorbeeld dat u de vordering uit handen geeft en een 
incassobureau inschakelt als er niet op tijd wordt betaald. En 
dat er incassokosten in rekening worden gebracht. Hiermee 
weet uw klant niet alleen wat hij kan verwachten, maar is 
ook eerder geneigd om uw factuur snel te betalen. 

Tip 5: Blijf professioneel en positief 
Een openstaande factuur zorgt vaak voor veel frustratie. 
Laat dit echter niet merken in uw communicatie met uw 
klant. Houd daarom de teksten in uw aanmaning beleefd en 
zakelijk. 

Tip 6: Benoem niet om de hoeveelste aanmaning het 
gaat 
Op uw brief vermelden dat het om de eerste aanmaning 
gaat? Niet doen. Het woord ‘eerste’ suggereert dat er ook 
nog wel een tweede volgt. En misschien wel een derde of 
meer. Het geeft debiteuren inzicht in uw incassotraject. De 
debiteur die graag zijn betaling wil rekken of uitstellen zal 
hier vervolgens dankbaar gebruik van maken. 

Tip 7: Stuur niet teveel aanmaningen 
Hoewel u op uw aanmaning niet prijsgeeft hoeveel 
aanmaningen u doorgaans verstuurd, kunt u natuurlijk altijd 
een tweede betalingsherinnering naar uw klant sturen. Let 
er alleen op dat u niet teveel aanmaningen stuurt. Het is 
namelijk niet wenselijk om het incassotraject onnodig lang te 
laten duren. Wanneer uw klant na enkele aanmaningen nog 
steeds niet heeft betaald, is het advies om uw incassozaak 
uit te besteden aan een specialist. 

Tip 8: Houd u aan de wettelijke regels 
Om uw debiteur snel tot betalen te bewegen is het belangrijk 
dat uw debiteur de tekst in de aanmaning begrijpt. Stuur dan 
geen standaard aanmaning in uw eigen taal, maar hanteer 
dezelfde taal waarin u ook met uw klant communiceert. 
Maar liever nog stuurt u een aanmaning in de Poolse taal. Zo 
bent u er zeker van dat uw klant de aanmaning kan lezen. 

Blijft de betaling nog steeds uit? Neem dan gerust contact op 
met onze Poolse incassospecialisten. Zij helpen u graag om 
uw openstaande factuur alsnog te incasseren. 
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Incassoprocedure bij Poolse 
debiteuren 

Elk Europees land heeft een ander rechtssysteem met 
eigen regels en wetten. Dat betekent dat Polen een andere 
wetgeving heeft dan u gewend bent. 

Het incassotraject in Polen is in te delen in twee fases. In 
de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder 
tussenkomst van de rechter, in de gerechtelijke fase 
wordt er wel een rechter ingeschakeld. Omdat wij een 
advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten 
bijstaan. De meeste zaken in Polen 

Buitengerechtelijk incasseren 
Ons uitgangspunt is om in de incassoprocedure altijd te 
beginnen in de buitengerechtelijke fase. We proberen de 
tussenkomst van een rechter te voorkomen. Dit kan immers 
veel geld kosten. We nemen contact op met uw Poolse klant 
om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaald. In deze 
fasen hebben we de volgende mogelijkheden: 

• Schriftelijk aanmaning 
We sturen uw debiteur een schriftelijke aanmaning waarin 
we uw debiteur verzoeken om alsnog te betalen. Uw 
debiteur krijgt vervolgens slechts enkele dagen de tijd voor 
een (deel)betaling. In specifieke gevallen zullen we ook face 
to face met uw debiteur in gesprek gaan. 

• Betalingsregeling treffen 

In Polen is het aan te raden om een betalingsregeling te 
treffen. Een ondertekende regeling kan in een later stadium 
bovendien worden ingezet als erkenning van schuld aan de 
kant van de debiteur. Hierbij is het belangrijk dat u wordt 
bijgestaan door een advocaat die de Poolse taal vloeiend 
spreekt en bekend is met de onderhandeltechnieken met 
Poolse ondernemers. 

• Zwarte lijst: 
Onze advocaten hebben de mogelijkheid om Poolse 
wanbetalers in te schrijven op een zogenaamde zwarte 
lijst, de Krajowy Rejestr Długów. Bedrijven die op deze lijst 
staan bijgeschreven, hebben vaak meer moeite om nieuwe 
handelsrelaties te vinden of bestaande relaties te behouden. 
Omdat uw klant dit ongetwijfeld wil voorkomen, is dit een 
goed middel om druk te zetten. 

• Aankondiging gerechtelijke procedure 
Wanneer er niet betaald wordt, kunnen we in overleg 
met u een gerechtelijke procedure starten. Vaak zal de 
aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Poolse 
klant al over de streep trekken om toch te betalen 

• Experts in Poolse incasso 
Heeft u een debiteur in Polen? Onze Poolse advocaten 
nemen uw zorgen uit handen. Zij hebben ruime kennis 
en ervaring met de wet- en regelgeving in Polen. 
Vanzelfsprekend incasseren zij in het Nederlands, hun 
moedertaal. Hiermee weten wij uw Poolse debiteur snel te 
laten betalen. 
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Gerechtelijk incasseren 
Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke 
fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. 
We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en 
we gaan pas aan de slag na uw toestemming. In Polen zijn er 
een aantal gerechtelijke procedures die u kunt laten starten 
om uw geld te incasseren. Hieronder worden de belangrijkste 
gerechtelijke procedures uitgelegd: 

• Bodemprocedure 
Om uw vordering via de rechter te incasseren, kunnen 
onze advocaten uw debiteur dagvaarden. Wanneer er 
sprake is van een betwisting, is uw debiteur het niet 
eens met uw factuur. Het gaat dan niet om een incasso 
waarbij de debiteur niet kan betalen, de debiteur heeft 
een gefundeerde reden om de factuur niet te betalen. In 
dat geval zal de rechter op verzoek van de partijen een 
conclusiekalender opstellen, zodat de partijen schriftelijk op 
elkaars standpunten kunnen reageren. In de praktijk komt 
het er vaak op neer dat er geen verweer wordt gevoerd en 
dat de rechter een vonnis uitspreekt. 

• Europees Betalingsbevelprocedure 
Is uw bedrijf gevestigd in een EU lidstaat? Wanneer er 
sprake is van een onbetwiste internationale vordering, is 
het mogelijk om een Europees Betalingsbevelprocedure 
op te starten. De advocaat die uw zaak behandelt, kan 
beoordelen of deze procedure van toepassing is. Bij een 
Europees Betalingsbevelprocedure vult de schuldeiser 
een standaardformulier in en dient dit formulier in bij 
de rechtbank. De rechtbank vaardigt dan een Europees 
betalingsbevel uit. De debiteur heeft vervolgens 30 dagen 
de tijd om te reageren indien hij het niet eens is met de 
geldvordering. Wanneer er niet binnen de gestelde termijn 
van 30 wordt gereageerd, kan aan de rechtbank worden 
gevraagd om het betalingsbevel definitief te maken. (Dit 
wordt ook wel een uitvoerbaarverklaring genoemd). Dit is 
een geldig en afdwingbaar vonnis dat in elke EU lidstaat 
wordt aanvaard. Het Europees Betalingsbevel is niet geschikt 
voor betwiste zaken. Bij zaken waarbij er een discussie 
is over de factuur, kan deze procedure dus niet worden 
ingezet. Het voordeel van deze procedure zijn de snelheid 
en de lage kosten. Sommige lidstaten vragen zelfs niet eens 
een vergoeding voor de rechtbank. Het nadeel is echter 
dat wanneer de vordering wordt betwist, deze procedure 
niet meer ingezet kan worden. Er moet dan een gewone 
civiele procedure worden gestart wanneer u als crediteur wil 
procederen tegen uw debiteur. 

Vragen? 
Onze Poolse experts zijn altijd dichtbij. U bent altijd van harte 
welkom bij ons kantoor in Amsterdam en Veghel om uw zaak 
te bespreken. Samen met u bepalen we onze aanpak. Onze 
advocaten zorgen er vervolgens voor dat uw openstaande 
factuur alsnog wordt betaald. 
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  Verjaringstermijn bij Poolse 
facturen 

Een openstaande factuur kunt u niet eeuwig incasseren. Een 
factuur kan namelijk verjaren. Als de verjaringstermijn van uw 
factuur is verstreken, kunt u de betaling van uw factuur niet 
meer via de rechter afdwingen. Het is daarom belangrijk om 
deze verjaringstermijn goed in de gaten te houden. 

Verjaringstermijn in Polen 
Voor zakelijke vorderingen geldt in Polen over het algemeen 
verjaringstermijn van 3 jaar. Deze termijn gaat in aan het eind 
van het jaar waarin de vordering is ontstaan. 

Stel u levert een partij kleding aan een klant. Op 1 april 2017 
stuurt u de bijbehorende factuur, met een betalingstermijn 
van 30 dagen. Uw klant betaalt vervolgens niet. De 
vervaldatum van de factuur is 1 mei 2017. De verjaringstermijn 
begint dan op 31 december 2017 en duurt 3 jaar. Op 31 
december 2020 is uw factuur dus verjaard. 

Uitzonderingen verjaringstermijn 
De verjaringstermijn van 3 jaar geldt voor normale 
vorderingen. Houd er rekening mee dat de verjaringstermijn 
bij sommige vorderingen anders verloopt. Zo kent het 
transportrecht in heel Europa een verjaringstermijn van 
1 jaar. Wanneer er sprake is van een verkoopcontract 
of een servicecontract, is er een verjaringstermijn van 
2 jaar Vraag daarom altijd advies aan een specialist wat 
de verjaringstermijnen zijn in uw geval, wanneer u een 
overeenkomst sluit met een Duitse partij. 

Verjaring voorkomen 
U kunt verjaring van uw factuur voorkomen door de verjaring 
te stuiten. Door stuiting wordt de verjaring namelijk gestopt en 
begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. In Polen kan de 
verjaring maar op 3 manieren gestuit worden: 

• Door het starten van een gerechtelijke procedure; 

• Mediation; 

• Door erkenning van de debiteur. 

Incassokosten bij Poolse 
debiteuren 

Wanneer een rekening niet op tijd wordt betaald door uw 
Poolse klant, mag u incassokosten in rekening brengen. In 
Polen is het gebruikelijk om €40,- incassokosten te rekenen, 
maar het is ook toegestaan om meer te vragen. U mag in 
de algemene voorwaarden andere afspraken maken over 
de hoogte van de incassokosten. Indien hierover geen 
afspraken zijn gemaakt, gelden de wettelijke regels. Daarnaast 
is een bedrijf direct incassokosten verschuldigd zodra de 
betalingstermijn is verstreken. 

In uw algemene voorwaarden adviseren wij u minimaal 
15% kosten met een minimum van €250 en 1% rente per 
maand op te nemen. Daarnaast is het van belang dat u uw 
algemene voorwaarden op een juiste wijze gebruikt. Uiteraard 
kunnen wij altijd vooraf checken of deze bepaling correct is 
opgenomen in uw algemene voorwaarden. 

Faillissement van een Poolse klant 
Is uw Poolse klant failliet en heeft u nog openstaande 
facturen? Wanneer het faillissement van uw klant is 
uitgesproken, wordt er een curator aangesteld om het 
faillissement af te wikkelen. Openstaande vorderingen kunt 
u indienen bij deze curator. Is er sprake van een “limited 
company”, dan kunt u de bestuurder aansprakelijk aanstellen 
voor de geleden schade. 
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Contact 

Bereikbaarheid 
Wij zijn op de volgende manier te bereiken: 

Bel ons: +31 (0)20 810 00 10 
Ma – Vr: 8.30 – 17.30 uur. 

Mail ons: info@bierensgroup.com 
We reageren binnen 24 uur op werkdagen. 

Whatsapp: 
Voeg 06 205 34 743 toe en app met Anne. 

mailto:info@bierensgroup.com

